
OBPANONSKEOBPANONSKE
POKRAJINEPOKRAJINE

Te pokrajine ležijo v severovzhodni in vzhodni Sloveniji na obrobjuTe pokrajine ležijo v severovzhodni in vzhodni Sloveniji na obrobju
velike Panonske kotline.velike Panonske kotline.

Lega inLega in
poimenovanjepoimenovanje

Raznolikosti v primerjavi s pravimi panonskimi pokrajinamiRaznolikosti v primerjavi s pravimi panonskimi pokrajinami
osrednje madžarske so:osrednje madžarske so:
  - bolj gričevnate in manj uravnane;  - bolj gričevnate in manj uravnane;
  - celinsko podnebje je manj izrazito (letna količina padavin je   - celinsko podnebje je manj izrazito (letna količina padavin je 
    višja, letna temperaturna nihanja pa so manjša).     višja, letna temperaturna nihanja pa so manjša). 

Gre za prehodno območje med Alpami, Dinarskim gorstvom inGre za prehodno območje med Alpami, Dinarskim gorstvom in
Panonsko kotlino.Panonsko kotlino.

Izrazite meje med njimi in drugimi pokrajinami ni.Izrazite meje med njimi in drugimi pokrajinami ni.



DELITEV OBPANONSKIHDELITEV OBPANONSKIH
POKRAJINPOKRAJIN



NASTANEK IN KAMNINSKANASTANEK IN KAMNINSKA
SESTAVA SESTAVA Obpanonska gričevjaObpanonska gričevja

so zgrajena iz sedimentnihso zgrajena iz sedimentnih
kamnin (lapor, peščenjak, kamnin (lapor, peščenjak, 
nesprijeti peski), ki so se nesprijeti peski), ki so se 
usedala na dnu Panonskegausedala na dnu Panonskega
morja.morja.

S pomočjo besedilaS pomočjo besedila
(učb. str. 23) ugotovi.(učb. str. 23) ugotovi.
v katerem geološkemv katerem geološkem
obdobju so ti sedimentiobdobju so ti sedimenti
nastali.nastali.

Ravnine so prekrite z debelimi nanosi najmlajših usedlin (proda,Ravnine so prekrite z debelimi nanosi najmlajših usedlin (proda,
peska, gline), ki so jih reke v kvartarju prinesle iz sosednjihpeska, gline), ki so jih reke v kvartarju prinesle iz sosednjih
gričevij, hribovij in gora.gričevij, hribovij in gora.



V obpanonskih pokrajinah prevladujeta dva tipa površja:V obpanonskih pokrajinah prevladujeta dva tipa površja:
gričevja in ravninagričevja in ravnina

Iztopata Boč inIztopata Boč in
DonačkaDonačka
gora, ki sta naravnogora, ki sta naravno
nadaljevanje karavnk.nadaljevanje karavnk.
Primerjaj nadmorskoPrimerjaj nadmorsko
višino omenjenih vzpetinvišino omenjenih vzpetin
z višino sosednjih gričevij.z višino sosednjih gričevij.



ZNAČILNOSTI PODNEBJA INZNAČILNOSTI PODNEBJA IN
RASTJARASTJA

Letna količinaLetna količina
padavinpadavin

RogaškaRogaška
SlatinaSlatina LendavLendav

aa

Poišči kraja na Poišči kraja na 
zemljevidu in zemljevidu in 
primerjaj klimogama.primerjaj klimogama.



ZNAČILNOSTI PODNEBJA INZNAČILNOSTI PODNEBJA IN
RASTJARASTJA



KRAKOVSKIKRAKOVSKI
GOZDGOZD



ZNAČILNOSTI PODNEBJA - SUŠE IN NEVIHTE S TOČOZNAČILNOSTI PODNEBJA - SUŠE IN NEVIHTE S TOČO



VODOVJVODOVJ
EE



VODOVJE - kako nastaneVODOVJE - kako nastane
mrtvicamrtvica



VODOVJE - problem onsnaževanjaVODOVJE - problem onsnaževanja
podtalnicepodtalnice



VODOVJE - problem poplavVODOVJE - problem poplav


